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El passat mes de novembre vam celebrar el XIII
Fòrum Auriga a Reus en el marc de la Capital de la
Cultura Catalana 2017. Aquest número d’AURIGA
conté la publicació de les comunicacions.

Després de tretze anys de fòrums Auriga inin-
terromputs, és la primera vegada que el celebrem amb
el conseller de Cultura a l’exili, al qual s’hi sumen els
també exiliats membres del Govern i els que estan
empresonats. És per això que en aquest editorial
donem la paraula a un membre de la nissaga catalana
del món clàssic, Carles Riba (1893-1959), reproduint
un fragment de la seva poesia escrita des de l’exili: 

Homes que vau mesurar i acomplir accions més que humanes
per merèixer l'orgull d'ésser i de dir-vos humans,
jo em reconec entre els fills de les vostres sembres il·lustres;
sé que no fórem fets per a un destí bestial.

La llibertat conquerida en l'apassionada recerca
del que és ver i el que és just, i amb sobrepreu de dolor,
ens ensenyàreu que on sigui del món que és salvada, se
[salva
per al llinatge tot dels qui la volen guanyar;
i que si enlloc és vençuda i la seva llum és coberta
per la tempesta o la nit, tota la terra en sofreix.

Sí, però l'esperança meravellosa traspassa,
crida, més real que la tenebra o l'estel
—ossos decebuts i l'heroica pira en el vespre
desesperat— per a molts sembla d'antuvi una fe;
sols que té menys espera i arrenca de tots els exilis
cap al seu crit, i els batuts van retrobant-se soldats.

Elegies de Bierville, IX (1941)
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CARACTERITZACIÓ DELS ASSENTAMENTS URBANS EN
LA COSTA DE LA IBÈRIA SEPTENTRIONAL (segles VI-III aC) 

Joan Sanmartí - Universitat de Barcelona 
Maria Carme Belarte - ICREA/ICAC

Jaume Noguera - Universitat de Barcelona

La recerca sobre el món ibèric, a Catalunya i a altres
zones on es va desenvolupar aquesta cultura, es va ini-
ciar fa més de cent anys, i ha passat per diverses etapes,
que van de fet molt lligades als corrents teòrics i meto-
dològics en boga a cada moment a Europa. La darrera
s’inicia a principi dels anys vuitanta, i es caracteritza per
un enfocament que pretén acostar l’arqueologia a la
sociologia i, encara més particularment, a la geografia
humana.  Aquesta corrent tenia per objectiu documentar
i intentar comprendre les formes d’ocupació del territo-
ri. Es tractava de reconèixer els diferents tipus d’assen-
taments que existien, comprendre’n la naturalesa i expli-
car-ne la distribució. Metodològicament, es fonamenta-
va sobretot en treballs de prospecció superficial en dife-
rents zones del territori, que van tenir resultats molt
diversos, però que van revelar l’existència d’una realitat
complexa. D’una banda, perquè van mostrar que aques-
tes formes d’ocupació variaven de manera considerable
d’una part a l’altra del territori. D’una altra perquè
també indicaven l’existència de sistemes de poblament
molt jerarquitzats, sobretot a la costa de Catalunya i en
diferents zones del País Valencià. Efectivament, en
aquestes zones les dimensions del assentaments anaven
des de nuclis de 10 o més hectàrees de superfície, que es
poden considerar com a ciutats, fins a petits assenta-
ments rurals, que podien ser cases aïllades, més o menys
grans, o aldees que agrupaven unes quantes famílies de
camperols. Entre aquests dos extrems, hi havia una gran
diversitat de nuclis, de grandària variable, que equiva-
len al que avui entendríem com a pobles i ciutats de
segon nivell d’importància.

L’etapa següent en aquesta dinàmica de recerca va ser
l’excavació en extensió i, en la mesura del possible, com-
pleta d’un cert nombre de jaciments. Amb això es prete-
nia comprendre’n el funcionament intern i la posició
que ocupaven dins del sistema de poblament. La majo-
ria dels jaciments triats van ser nuclis de petites dimen-
sions, cosa fàcilment comprensible perquè, d’una banda,
eren molt mal coneguts fins a aquell moment, i, de l’al-
tra, perquè la seva superfície reduïda permetia preveure
una excavació total, que facilités comprendre’ls de
manera integral. Contràriament, l’excavació en nuclis de
mitjanes i grans dimensions ha estat molt limitada, enca-
ra que no inexistent. És el cas de les ciutats del Puig de
Sant Andreu/Illa d’en Reixac (Ullastret) o del Castellet
de Banyoles (Tivissa), o de nuclis de segon ordre, com el
turó de ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès). Però a la
resta de nuclis de primer o segon ordre, la informació és
clarament insuficient, un buit d’informació que repercu-
teix negativament en la caracterització sociològica, polí-
tica, simbòlica i fins i tot econòmica, de las societats ibè-
riques del nord-est peninsular.

Amb l’objectiu de pal·liar aquestes mancances, ens
hem proposat contribuir a una millora del coneixement
sobre aquests assentaments mitjançant un seguit d’in-
tervencions no destructives: la prospecció a peu i geofí-
sica, fotografia aèria i teledetecció, estudi de materials i
estructures procedents d’excavacions antigues, nous tre-
balls de topografia, o fins i tot sondejos puntuals. En
alguns casos el projecte ha vingut a reforçar interven-
cions o projectes en curs, ja sigui per membres de l’equip
investigador o per altres equips.

El pla de treball del projecte passa per precisar la cro-
nologia i l’extensió dels jaciments estudiats, a ser possi-
ble a partir de caracteritzar llurs sistemes defensius, o
intentar definir l’estructura urbanística i les àrees d’ocu-
pació, tant a l’interior com a l’exterior del jaciment, o
identificar diferents sectors en base a la presència d’acti-
vitats especialitzades, ja siguin de caire econòmic, polí-
tic, administratiu o simbòlic.

Un dels problemes que plantegen alguns dels jaciments
objecte del projecte és que estan coberts d’una densa capa
forestal que n’oculta les restes arqueològiques, i que impe-
deix realitzar-hi prospeccions geofísiques. En aquests
casos, estem experimentant la potencialitat de l’ús de les
tècniques de teledetecció, especialment amb dades
LIDAR. Mitjançant l’emissió de punts làser des d’un avió
i la posterior recepció del seu reflex es genera un núvol de
punts que representa la superfície terrestre (MDS), inclo-
ent qualsevol element amb relleu, tant antròpic com natu-
ral. Mitjançant l’aplicació de filtres i programari GIS
podrem eliminar la vegetació i destacar elements en relleu
produïts per l’acció antròpica, com muralles, edificis, etc.
Les primeres proves realitzades a partir de dades LIDAR
lliures proporcionades per l’ICGC només han donat resul-
tat en alguns jaciments (per exemple, Burriac). Es preveu,
al llarg del mes de novembre de 2017, realitzar un vol de
captació de dades LIDAR d’alta resolució, sobre 6 jaci-
ments, a càrrec de l’ICGC: Torre Roja (Caldes de Montbui),
Sant Miquel (Vallromanes/Montornès), Puig Castell
(Cànoves i Samalús), Burriac (Cabrera de Mar), La Creueta
de Quart i Castellbarri (Calonge).

Pel que fa a intervencions de camp, s’han centrat en els
jaciments d’Ullastret, Sant Antoni de Calaceit i Coll del
Moro de Gandesa. En, primer lloc, a la ciutat d’Ullastret,
d’acord amb l’equip de recerca del MAC-Ullastret,
estem treballant en la zona de l’istme del Puig de Sant
Andreu, a l’extrem nord del jaciment. En aquest barri es
van realitzar excavacions a càrrec de Miquel Oliva entre
1968 i 1977, en bona part inèdites, que van permetre
documentar diverses habitacions, i de les quals es con-
serven els diaris d’excavació, fotografies i croquis. A
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partir de l’estudi de la informació que proporcionen els
diaris i de les estructures visibles sobre el terreny, s’ha
pogut proposar una reconstrucció, a grans trets, de l’es-
tratigrafia d’aquests sectors. Paral·lelament s’hi ha rea-
litzat una prospecció geofísica a càrrec de l’empresa
SOT, que ha documentat un seguit d’estructures amb
una orientació i ordenació urbanística coherent amb les
excavades per Miquel Oliva, i la verificació i datació de
les quals caldrà verificar mitjançant sondejos.
Actualment estem duent a terme l’estudi dels materials
mobles procedents de les campanyes entre 1968 i 1977,
amb l’objectiu de datar i contextualitzar aquests estrats.
Podem confirmar, doncs, que existeix una ocupació del
segles V-IV aC, anterior a la construcció de la muralla i
d’aquest barri d’habitació (segle IV aC), i la seva fi amb
el conjunt de l’assentament entorn 200 aC. Es tracta
d’una ampliació de la superfície del Puig de Sant
Andreu entre 3.000 i 6.000 m2, que en modifica el seu sis-
tema defensiu i els accessos, unes importants transfor-
macions que creiem cal relacionar amb un canvi econò-
mic i social a la ciutat.

Quant al nucli de Sant Antoni (Calaceit), recentment
hem realitzat treballs de topografia mitjançant GPS dife-
rencial i fotografia aèria amb dron. L’objectiu ha estat
redefinir les estructures corresponents a les dues grans
fases d’ocupació documentades, i calcular-ne la superfí-
cie. Així, mentre la fase corresponent als segles V-IV aC
abasta una superfície de 0,2 ha, ara podem confirmar
que al segle III aC passa a ocupar 0,85 ha. Aquests resul-
tats suggereixen que l’assentament de Sant Antoni de
Calaceit podria haver constituït un nucli important, si
més no a escala regional, durant el segle III aC.

Pel que fa jaciment del Coll del Moro de Gandesa, les
excavacions programades i en curs des de 2014 pel
mateix equip que duu a terme aquest projecte, estan
documentant un sector de l’assentament d’uns 3.000 m2,
amb un hàbitat del segle III aC. Aquest sector està situat
al sud d’una torre monumental construïda durant l’ibè-
ric antic i ja documentada per excavacions anteriors. Al

nord de la torre, separada d’aquesta per l’antiga carrete-
ra N-420, es coneixia l’existència de restes de ceràmica
disperses en una gran extensió. En el marc d’aquest pro-
jecte s’ha realitzat una prospecció intensiva a peu que ha
permès confirmar una important densitat de materials
arqueològics en una superfície d’uns 30.000 m2, el que
permet multiplicar per 10 la superfície potencial de l’as-
sentament. Aquests materials proporcionen una crono-
logia del segle III aC, és a dir, coetània a les estructures
situades al sud de la torre. Per tant, som davant d’un
possible nucli de primer ordre, amb una funcionalitat i
cronologia que caldrà determinar en un futur mitjançant
treballs de prospecció geofísica, sondejos, i tal vegada
excavacions en extensió en indrets puntuals de l’assen-
tament.

Evidentment el projecte està encara en les seves etapes
inicials, però els resultats són encoratjadors. Esperem
que les prospeccions pedestres i geofísiques programa-
des a assentaments com Burriac (Cabrera de Mar) o
Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès), o els tre-
balls de teledetecció ja mencionats, ens permetran acce-
dir a una documentació que aportarà nova llum sobre
un dels períodes més importants en l’evolució de les
societats ibèriques.

Prospecció pedestre intensiva en el jaciment ibèric del Coll del
Moro de Gandesa, realitzada durant el mes d’octubre de 2017. 

En segon terme, la torre de l’assentament

Segona mesa del XIII Fòrum Auriga. D’esquerra a dreta, Joan Sanmartí, Carme Belarte, Iñaki Moreno, Francesc Florensa, Clara Forn i 
Francesca Mestre, que moderava la mesa




